
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji serta syukur atas kehadirat ALLAH SWT, yang telah 

memberikan rahmat, hidayah, kenikmatan serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat 

menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “PERANAN INSPEKTORAT 

JENDERAL ATAS PENGADALIAN AKTIVA TETAP UNTUK MENINGKATKAN 

EFISIENSI BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PADA KEMENTERIAN 

PEKERJAAN UMUM”. 

Adapun proposal skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas akhir sebagai 

syarat untuk menempuh gelar sarjana Ekonomi jenjang pendidikan strata 1 (S-1) Jurusan  

Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Esa Unggul. Penulis menyadari atas keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisa permasalahan yang ada, sehingga hasil dari 

penulisan ini belum dapat dikatakan sempurna jika dibandingkan dengan harapan dan keinginan 

penulis. Untuk kesempurnaan atas skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan saran-saran 

serta kritik yang membangun dari pembaca. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak masukkan, bantuan serta 

bimbingan dari berbagai pihak. Tanpa adanya bantuan dari semua pihak, sulit kiranya untuk 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daulat Freddy, Ak, MM selaku dosen pembimbing, 

yang telah mengorbankan waktu dan tenaga dengan ikhlas dan tulus serta memberikan 

bimbingan dan motivasi kepada penulis. 



Sehubungan dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, AP, MBA, Selaku Rektor Universitas Esa Unggul Jakarta. 

2. Bapak Dr. MF. Arrozi, SE, Msi, Akt, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Esa 

Unggul 

3. Bapak Adrie Putra, SE, Selaku Ketua Program Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul Jakarta. 

4. Bapak Daulat Freddy, Ak, MM Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis. 

5. Bapak Munawar Muchlish, SE, AK, M.Si yang telah memberikan saran dan masukan 

dalam skripsi. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang tidak bisa saya sebutkan 

satu persatu, terimakasih karena telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasinya. 

7. Pimpinan dan seluruh staf Inspektorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum 

khususnya kepada Bapak Perlindungan Sitanggang, SE selaku Kasubag yang telah 

meluangkan waktunya bagi penulis dalam melakukan penelitian. 

8. Untuk Orang tua ku tercinta, terima kasih atas Do’a dan segalanya yang telah diberikan 

kepada aku baik secara materi maupun dalam bentuk spirit. Tak lupa juga terima kasih 

untuk kakak-kakak ku tersayang Ika dan Rizki yang selalu setia menemaniku tuk 

membuat skripsi ini hingga larut malam. 

9. Untuk Yogie Hudiardy terima kasih telah menemaniku dari semester satu sampai 

semester enam. 

10. Untuk Made Ari Murtika terima kasih buat support dan doanya. 



11. Seluruh teman-teman khususnya denoy, arland, caca, sendy, anas, ulfa, fitri, amalia, 

novri, rohman, ari yang sudah turut serta menemaniku di mengerjakan skripsi ini. 

12. Seluruh temen-teman yang satu perjuangan dalam mencari bahan skripsi khususnya bayu, 

maulana, winey, tami, ongky, joe. 

Akhir kata penulis berharap semoga semua yang tertuang dalam proposal skripsi ini 

bermanfaat dan berguna bagi segala pihak, baik pihak perusahaan dan para pembaca yang 

membutuhkannya dan mendapatkan ridho dari ALLAH SWT, Amin. 

 

Jakarta,___________ 2013 

 

 

Trya Arini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




